
 Logeren 

Nr Onderdeel  

1 Domein Jeugd 

2 Segment Wonen 

3 Naam product/traject Logeren licht/midden etmaal 
Logeren zwaar etmaal 
Logeren licht/midden dagdeel 
Logeren zwaar dagdeel 

6 Eenheid Etmaal (24u) en dagdeel (4u) (zie namen producten) 

7 Product-/trajectbeschrijving 

8 Doelgroep Respijtzorg wordt ingezet bij jeugdigen: 
- Die als gevolg van hun beperking en/of stoornis in meer of 

mindere mate directe nabijheid van een begeleider nodig 
hebben en; 

- Waarvan de (pleeg)ouders of verzorgers ontlast dienen te 
worden, zodat de jeugdige thuis of in de gezinsvervangende 
situatie kan blijven wonen en; 

- Ontlasting niet geboden kan worden d.m.v. inzet vanuit het 
netwerk of reguliere dagopvang. 

9 Problematiek/Cliëntvraag (Pleeg)ouders of verzorgers zijn overbelast. Zij dienen tijdelijk 
ontlast te worden van hun opvoedverantwoordelijkheid in de 
vorm van respijtzorg. Deze respijtzorg betreft de mogelijkheid 
voor de jeugdige om gedurende een korte periode (bijv. een 
weekend) ergens anders te logeren, waar toezicht wordt 
geboden en waarbij de noodzakelijke zorg en ondersteuning 
wordt geboden, zodat (pleeg)ouders of verzorgers tijdelijk ontlast 
worden en even tijd voor zichzelf en elkaar hebben, met als doel 
om daarna de opvoedverantwoordelijkheid weer te kunnen 
dragen.  
 

10 (Hulp)inhoud (activiteiten 
/behandeling) en kenmerken 
(Scope) 

Logeren is respijtzorg 
Logeren is respijtzorg en de indicatie wordt voor een tijdelijkheid 
afgegeven. Logeren is de pleister, niet de oplossing. Daarom 
wordt naast logeren altijd andere ambulante hulp ingezet op 
basis van een aparte indicatie, waarbij toegewerkt wordt naar 
een situatie waarin het gezin in staat is zelf verder te kunnen, 
met behulp van het netwerk. 
De aanbieder/professional van logeren stemt dan ook altijd af 
met de aanbieder/professional van de andere ambulante hulp, 
om op die manier een integraal hulpaanbod te creëren. En een 
plan te maken dat inzichtelijk maakt wat er nodig is voor 
ouders/verzorgers om zelf de opvoedverantwoordelijkheid weer 
volledig zelf te kunnen dragen.  
 
Afbakening met deeltijd verblijf 
Logeren is tijdelijk respijtzorg. Wanneer er structureel iets nodig 
is, betreft dit deeltijd verblijf. 
 
Logeren is een aanbodgericht product 
Een aanbieder heeft een aantal vooraf vastgelegde 
logeerweekenden en -vakantiedagen, waar gezinnen gebruik 
van kunnen maken. Bij het stellen van de indicatie wordt 
vastgesteld van hoeveel en welke weekenden gebruik wordt 
gemaakt. Daarmee is logeren niet vrijblijvend. 
 
Etmaal en dagdeel 
Er kunnen twee soorten producten worden ingezet: 
- logeren etmaal: betreft logeren per etmaal, dus 24 uur; 
- logeren dagdeel: betreft het verlengen van een etmaal met 4 

uur. 



Deze zetten we redelijkerwijs met elkaar in. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat logeren tot en met 26 uur onder één etmaal valt. 
Duurt de logeerperiode langer, dan kan opgeplust worden met 
een dagdeel. Redelijkerwijs kom je dan uit op de afspraak: 
- t/m 26 uur: logeren etmaal 
- t/m 30 uur: logeren etmaal + logeren dagdeel 
- t/m 34 uur: logeren etmaal + 2 dagdelen logeren 
 
Licht/midden en zwaar 
Licht/midden: Jeugdigen die enige ondersteuningsbehoefte 
hebben en die behoefte hebben aan structuur en regelmaat, 
vallen onder categorie licht/midden. Bij deze jeugdigen is geen 
continue directe nabijheid van een begeleider noodzakelijk. Deze 
jeugdigen kunnen ook tijdelijk zelfstandig een activiteit 
ondernemen. Groepsgrootte: Max 7. 
Zwaar: Jeugdigen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben 
en een grote noodzaak tot structuur en regelmaat, vallen onder 
de categorie zwaar. Bij deze jeugdigen is een continue nabijheid 
van een begeleider noodzakelijk. Groepsgrootte: Max. 4. 
 
Vervoer 
Vervoer is geen onderdeel van een indicatie logeren. Daarnaast 
is een indicatie voor vervoer naar logeren zeer uitzonderlijk. In 
principe wordt de jeugdige naar het logeren gebracht door 
(pleeg)ouder(s), verzorger(s) of het eigen netwerk. Op die 
manier vindt er een natuurlijke overdracht plaats tussen 
thuissituatie en het logeren en omgekeerd. 

11 Vastgesteld einddoel/resultaat 
(SMART) 

Logeren wordt altijd ingezet als aanvulling op andere ambulante 
hulp, waarbij toegewerkt wordt naar een situatie waarin 
(pleeg)ouders of verzorgers, na de periode met respijtzorg, zelf 
weer in staat zijn de zorg te bieden en respijtzorg in het netwerk 
of de directe omgeving in te zetten. Logeren als respijtzorg 
voorkomt overbelasting van ouders, jeugdigen en/of het hele 
gezin. 
Daarnaast kan tijdens het logeren ook gewerkt worden aan 
andere doelen uit het gezinsplan. 

13 Wat is inclusief?  - Begeleiding aan: a) jeugdige en b) ouders/ sociale netwerk 

14 Wat is exclusief?  - Indirect cliëntcontact (mdo, contact andere professionals 
over cliënt, contact voorliggend veld over cliënt)  

- Indirect cliëntcontact gerelateerd aan de begeleiding aan 
jeugd en (pleeg-/gezinshuis)ouders/sociale netwerk   

- Indirecte uren cliëntgebonden (administratie/registratie) 
- Niet-cliëntgebonden uren (organisatie) 
- Intake en opstellen Plan van Aanpak 
- Slaapdienst op de groep 
- Cliënt gerelateerde huisvesting 
- Maaltijden 
- Dagbesteding/vrijetijdsactiviteiten 

15 Gevraagde expertise: mix van 
opleidingsniveaus van 
benodigde medewerkers  

- Directe begeleider: Een aantoonbaar afgeronde, volwaardige 
MBO4-opleiding in zorg & welzijn (toets: diploma). 

- Een MBO’er mag binnen de jeugdwet alleen worden ingezet 
onder verantwoordelijkheid van minimaal een SKJ-
geregistreerde HBO-professional en met in achtneming van 
de norm verantwoorde werktoedeling. 

 
Functiemix: 
MBO: 90%, HBO: 10% 

16 Intensiteit inzet (uren per 
tijdseenheid) medewerkers 

Groepsgrootte:  
Licht: 1 begeleider op 7 jeugdigen. 
Zwaar: 1 begeleider op 4 jeugdigen. 



 
Houd er rekening mee dat dit ook een slaapdienst inhoudt. 

17 Gemiddelde doorlooptijd van 
het traject 

N.v.t. er wordt een prijs per etmaal (24u) en dagdeel (4u) 
berekend. 

18 Productspecifieke 
kwaliteitseisen, incl. specifieke 
registraties 

Logeren kan plaatsvinden op diverse locaties, zoals een 
zorgboerderij, een andere locatie van een jeugdhulpaanbieder of 
op een vakantiepark. Eisen aan de locatie: 
- Afstemming met ouders heeft plaatsgevonden indien 

jeugdigen geen eigen slaapkamer heeft. 
- Badkamer, wc en keuken zijn aanwezig in hetzelfde gebouw. 
- I.v.m. veiligheid meer dan 1 begeleider per locatie.  

19 Tijdsvenster dienstverlening Etmaal in het weekend of tijdens vakanties. 

20 Extra vragen t.b.v. 
groepsverblijfsvorm/logeren 

Aantal cliënten per begeleider: 
Licht/midden: 7.  
Zwaar: 4. 
 
Bij logeren voor jeugdigen is er gedurende de gehele 
logeerperiode een begeleider fysiek aanwezig.  
Een slaapdienst wordt minimaal vereist, waarbij de slaapdienst 
ook beschikbaar is tijdens de nacht, wanneer een jeugdige dit 
nodig heeft. 
Begeleiding tijdens het logeren in de vorm van dagbesteding is 
altijd onderdeel van het logeren. 

23 Aanvullende info Voordat logeren wordt geïndiceerd, stelt de verwijzer de 
volgende vragen: 
- Is logeren in het eigen netwerk (deels) mogelijk? Is logeren 

in een voorliggende voorziening (bijv. pilot steuntje in de rug) 
mogelijk? 

- Is dagbesteding groep voldoende? Is de nacht echt nodig? 
- Logeren als maatwerkvoorziening is niet vrijblijvend. 

Wanneer er 2x wordt afgemeld voor logeren, wordt opnieuw 
afgewogen in samenwerking met de toegang of deze 
respijtzorg dan écht nodig is. 

- De indicatie kan voor maximaal acht maanden worden 
ingezet, met 1 mogelijkheid tot verlengen van een acht 
maanden. 

- Er kunnen maximaal 16 etmalen in 8 maanden geïndiceerd 
worden (of 12 etmalen aangevuld met 2 dagdelen). 

 
In het kader van 1Gezin1Plan wordt in het plan opgenomen 
waarom het gezin om ontlasting vraagt en wat er gedaan wordt 
om het gezin sterker te maken. Dit wordt beschreven in concrete 
doelen. 
Het is dan ook een voorwaarde bij de inzet van logeren dat het 
gezin werkt aan de doelen die opgenomen zijn in het plan. 
 
Wat is geen onderdeel van logeren: 
- Behandeling. Dit wordt ook niet tijdens de logeerperiode 

geboden. 
- Onafgebroken 1 op 1 begeleiding gedurende de 

logeerperiode. Dit komt in zeer uitzonderlijke gevallen voor. 
Dan worden er maatwerkafspraken gemaakt. 

 


